
OSW}ABCZENlE MAJĄTKOWE
człóii;ia. z;,,;:!jL! ]:o\fliaiu, §el{r, }tarza powiatu, skarbnika powiatu, kier)Wnika iednostki oroanizacvinei

}::_:]:,!|",},.:];:-.{!_,iją,:elici]l.];.!kaDrfjdln!..!zarządzająceg)nowiatowąosobąprawną
clłu o§obli vl yflającej Ceeyzje adrnini§tracyine w iia;eniu starosty1

Sanok, dnia 09.04,2015 r,
(miejscoWość)

UWaga:

1. osobl s!lł: ]:a:''i]a oświac:zcllla obowiąZana je§t do zgodnego z prawcą, starannego i zupełnego Wypełnie-
nia każd+i ;,. .łhl\lk.

2. Jeżeli po§;i::ególne rubryl(i n;e znajdują lł, kcnkret;lym przypadku z;sto§owania, należy wpisać ..nie dotv-
c?.\!:,'_.

3. osob] ,.'' ,l, ,l'::] .: !1 l"]',111|;'-,11; ;?:it 1'1I(|ś]:ć plzynn!,,^żnc!ć ;]i,,aczo j ó!n).,: ji 3!:iacir::il.óW mająt-
ko\"/ych, ,, :']l]l"}-'.1]' i :]] ::,: ,.i,ji,,::,ż{,' (1,1 !}ii,;.1:1it] ac:,tli.,:$l i rnajątli ::.ęt,:gc mir{;ańsl(ą wspó|nością ma-
jątkot:;ą.

4, ośWiad.Zei] :} inająi|(o$."c d5tyczy mająŁii$ i,v l(l \ju iZa glanicą.

5. oświaclc;:l: , .,| ijlają,i:iov"]€ cblj .1,-!j6 ró\Mn]sź Wierzytelnoś3! pleniężne.

6. W części A. "]śl,yiadczenia ząln,9;"te są infDrmacje jawne, w części B zal, lnformacje niejawne dotyczące adre-
sU Za.-,]:3l]]:, ,:.]j:i.składająccga rŚwiadcze3io oraz miejsca położenia ni])luchornoŚci,

czĘŚc A

: ;_|]-,,-i l",,^]^
'|,ni^ 1. i _.Zlv]Ęka ar.: .a:!1iśko .odc//a,

urocżol]\,1,ći .l l_ 
. i., _], _r 969 r, ,l1 53nc.L.]

Poradnia i5,Va ],],,]]ćg]cZi]o - iJeciagl.i iczna u.,:}anoku, dyrektci,
/r: 3!s.. :?t.udnien]? lrtanauisko ]ub f!!kcja)

p0 zapożn3niu s]ł Z Drzeplsami t,:tawv Z .]|ia 21 s|erpni3 igg7 r, c c§rl]]iczeniu pro\Ą,aczenia cziałalności go-
spoda|Czij ':rl -:, :ly r,eł|];a.Cę f, l,kLłe ptlb]icżn3 (Dz Li, Nr l06 poz, 67! Z,]998 r, Nr ]13, poz, 715 iNr 162,
poz. 112e ż.lij:i. l. ili49, poz,Ą8?,2 2000r, N|26, poz,3a6araz22002r.|( 1"l3, poz, 984 i Nr 214, poz,18o6) oraz
ustaq/ Z di'l j:| .i ::e^,l/ca 1 99B r, o ,,]l,norżąf]zie powiatowym (Dz. U. z 2au r_ Nr 142, poz. 1592 oraz z 2oo2 r. Nt 23,
poz.22-0, §jr 6l. poż, 558, Nr 113 poz, 98ż, ljr 153 poz. i271, Nr 200, póż. 1688 i Nr 214, poż, 1806), Zgodnie
z art. 25ę i" :;'r1'! cśV/lidczir,], źe posiacan Wchcdzące W skład małż.rńsl(iej Wspólności nrajątkcwej lub sta-

7acąhrl n a ,,,:

-ś-^lki 
,,'_.,:i-; ,} l_.o]1,^/.i:::- ),,. ,:Ij.ietr :(i.L 25 1Ą] ]0

- śro,1Ki I i,: ,, ; ,],:il |.o",ad.o,.l.., ,r, ,rniL]cie obce]: nie dotyczy

- papiel Y,/:,]i ,{ i]icl.,,e: nle ,jotvcz,,

il.

1. Donl ,, .11,1 - l_r;i]11': ti-. (ioij,cż;, ln2, o wartości: nie dotycży tytuł prawny: ,r]e dotyczy

2. Mieszka,,l :, ,.. ,,i_vl c.ż,]i,llli] ,-, - . I iyczv nl2, .'l liartości: ni€, dotyczy tytuł pł;rwny: nie cJotycży

3, GosooCars:,t/c |,oine:

tDćl| ., : : la | ::, 1 " ;.,1,1,ię,,1'r!t a: nie dDtvczy

o Wartośc:] |ila c]OtvcZ,V

roc]a.. :] ]!.,.:,]] ł!; nie dotyczr'

fv|I.t,i1;"., ,. 'a , )t,,-7"

Z tego i)'!rl. r!id_gil:.i;|Tl\L-ld, nr ,,, roi(Li ubićgłyni przytnoci , ciochóc W Wy:ol(ośai: nie oo,iycży

4, l rle ni*,i_],;i .],,,,ści;

nowlą.j,, i

l.



powierzchnia 20 rnz (działka zar;udowana boksem garazovr'ym), 47,07rn3 (kubatura garażu)

o Wartości; ok, 16 000 Zł

tytuł pralvll,v: .iź:ytkolva]lie Vr'ieczyste dz!alki, Dl,awo \Ą4asności boksu garazowego

lll.

Posiada:l : ]|]] : i, i,s3all<J,:]i ira.:' ,!'/),.i * ;]J|:ży' pićlac i;]żbę iemite nta jdz]ałóW:

nie dotyczy

udziały te stancwią paklet .,i/iększy :llz 10% UdZiałóW W spółce: nie dotyczy

Z tego tyttił,.r .]:j :jgnąem lęlam) W r](u Uble.lvm dochód V/ u,/ysokości: nie c]c ircu },

lV.

Posiadam ?k,::jf.",, spółk3ch hlndlcvlych - n3lezy podać |iczbę i emitenta al(cji;

nie dotyc:;

akcje te .i. , -l : :łki.'],,".]i.:y |:a,: ica,/. akżi,;,, 3 j:ó'Ce: Pie dciyczy

Z tego tytJłt] os:a;ną,łern(ęłarn) W lcl(u ubiegłym doclród w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(ari]) (nabył rnój ]nałżonek, Z Wyłączeniem mienia przynależnego do.1ego majątku odrębnego) od skar-
bu Państwa, innej'parlstwowej osoby prawnej, jednostek samorządU terytorialnego, ich związkóW lub od ko_
munalne] :l;chy ,t,iawnei następuja_ce inienie, które podlegało zbyciu W diodze przetargu _ należy podać opis
mienia icjal., -rr,!/cia, ]C,j lio0.: nie dot},cży

Vl.

1. Prowa;i.:,._ :,::,ilcs-]:jrśp.d:-,ą'llae:,,;,_lL,i:.;;-,nnępewnąiprzec]-l]oicjżiałalności): nie dotyczy
* o§obiścls r]ie doiyczy

- Wsgc]],ii.r:] ].1nyrrli osobami i]ie dotyczy

z tega 'i!:J' 
" .s]ągnąenl(ęłam) ,,, roku Ub]eglyn] przychóCl i dochód W Wys,okoś.i: nie dotyczy

2. Zażż,j::.Z:]ri\ d::iałainością gospodarczą lLlb j3st9m prżedstawicielern peł,lomocnikiem takiej działalności

(nalezy iJ.";J ]Uiinę Piźl,ill]ą i p!.i.il,}liot ci;ia]ainOści); nie ootyczy

os^b,śc . n;e doivczy

- Wsoó|,.iA 7 il"]nymi ósabami rrie o'ctyc"\/

Z tego ivt,Ił- ,:]3ia§naler:(elam) \,, rc|(L| Ub]egłym przychód i dochód w wysckości: nie dotyczy

Vll.

]. W spć, i;,:] l,.,Clor^,,ycri (razwa sieCżiba .-cpólki): nie dotvczy
._ jestei."; ^:':;]|1'..]:,],1 zai,żad1.: (,od kiecly): nie dctyczy
_ iAc+A,] .,ńr,- i t-., .i.,- ,, |,i._ l^l,/ć:,]

J99!9li.'l!]'\'-

- jestem czlon|,:].rn komisji rewizy]nej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tyiLln] c;i;;;nąłem ięłan,:) W t.ku Ubiegłym przychód i docnód w wysokości: nie dotyczy

2, W spóicz :, : : ,:t;

nie dotyczy

- jesteni c:icL,li e,n zażądu iod kiedy): nie dotyczy

- jester.l ,j,]1" ,i..,]i],] ;ai,},i];.].,OIC]]śj3 (i,.] kiJJ 1): ni. cjotycz/

- jester,, ;;j,ó,,:i.;in k1,1:lsji lewiz},'i,ej (od l(iedy): nie dctyczy

Z tego tyłu,", ..,- :ł.,iąit]TL,. śji:,i;,i \Ą ti".,l! tj.]e9]li] .ioc,,,Ótj ,,ł ,v,,/Sokości: nie dotyczy



3. W fundaclaci: plowadża.cych dZi3łajnośó gospodarczą

nie dotycz;

- jestem członk]em zarządu (od kiedy): nie cotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkigm komisji rewizyinej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tyt,JłL,l osiagnąłem(ęłam) W nku ubiegłym dochód W Wysokości: nie dotyczy

Vlll.

inne dochody os'ągane ż tytułu żatiudnielia lub irlńej działalności zarobkowej lub zajęó, z podaniem kwot
uzyskiwan\,/ch z l(azdego tytułu:
- umowa o pracę,.82694,57 zł
- umowy o dzieło i zlecenla: 5 546,i]8 Zł
- dieta radnego: 1a, 625,59 zł
- dochód ze sprz,Ądazy samochodL \/liisubishi Lancer Sportback, 1.8 lnvite
stanowiącjgo ,r,3pót//łasiiośc Z n]ałżonką 3,i 500,00 Zł

lx.

Składniki mienia ruchomego o Wartości powyżej 10 000 Złotych (W przypadku pojazdóW mechanicznych należy
podać maikę :,iccjel i rck i)lodukcjl): l,Fiat Panda, ,1.1 Active 2005 - WspółWłaściciel

;1,l,h,-jnda' :_,l35 ,1,6 §Dl ConTfort 2014 - ,r, s;i]ó}Właściciel

x,

Zobowlązania p,enięZne o Wartości powyżej 1c 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz Warunki,
na jakicil zosi,ćli_r' udzielone iwobec koqo, W z]/r'iąku z jakim zdarzeniem, W jakiej Wysokości):

l, Kredyt samochodowy - BNP Paribas Bank Polska SA, finansowanie zakupu
pojazdu - samochód osobowy, 43 450,00 zł



Powyższe oś\fuiadczenie składam śWiadomy(a), iz na podstawie ań, 233 |, 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub Zatajenie prawdy grozi :(3ra pozbawienia Wolności.

Sanok, dnia 09,04,2c i 5 r,
(mie]sco\łDść, data)

r Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy cziaialności V,/yhir'órczej V/ roln]ctwie V/ Zakresie proclUkcji roślinnej i zwi3rzęcej, W formie i żakresie gospodar-

stwa rodżinn40o
' Nie dotyczy rń ladzorczych spółclzjclni mieszkaniowych.


